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De Ministerover N. Guinea raad
Niet bedoeld voor 1960

Zoals reeds gemeld, heefl de Tweede
Kamer woensdagavond de beide Nieuw
Guinea begrotingen evenals de wijziging
van de bewindsregeling zonder hoofde-
lijke stemming goedgekeurd. He 4 r^k.
lid van Rijckevorsel wilde geach4 wor-
den 4e hebben tegengestemd bij dit laat-
ste punt omdat hij dit wetsontwerp be-
handeld had willen zien tot de bespre-
king te zijner *ijd bij het wetsontwerp
voor de instelling van een Nieuw Gui-
nea Raad Secretaris Bot ontraadde di 4
echter omdat he 4 we4sontwerp jaren bij
de Kamer grondig was voorbereid. De
Kamer was he 4 hierover eens met mr.
804.

De beide 4ezamen met de begroting
aan de orde zijnde verslagen van de
eensuur-commissie en de parlementaire
missie werden voor kennisgeving aan-
genomen.

In de hieraan voorafgaande 4weede
4ermijn van bespreking in de Kamer
verklaarden verschillende leden zich
voldaan over he 4 tempo waarin he 4 be^
leid ten aanzien van Nieuw Gulinea
word4 gevoerd. Gevraagd werd waarom
de staatssecretaris zich ten aanzien van
de Melanesische Unie op de vlakte
hield. Opgemerkt werd ook dat de si-
tuatie ten aanzien van mr. De Rijk/t
onduidelijk is gebleven Ten aanzien van
het ambtenaren vraagstuk werd aange-
drongen op spoed en inschakeling van
de belangenorganisatiels. Afgeraden
werd Hollandia onder te brengen in
een s4reekraad. Voor Hollandia en mis-
schien ook voor Manokwari leek dd
heer van de Wetering van de Chris4e-
lije-His4orische Unie een gemeenteraad
verkieslijker.

De heer de Kadt van de P.v.d.A. stel
de dat de Nederlandse souvereiniteil
over Nieuw Guinea steeds uitgangs-
punt is geweest bij de betogen van de
P.v.d.A. Spreker zei dat bij het niet
stellen van een termijn, de autochtone
bevolking buiten spel wordt gezet.
Word 4 er wel een termijn gesteld dan
wee 4 de bevolking da4 ze alle krach 4en
moe 4 inspannen om tot een oplossir^
te komen.

In he 4 an4woord van de regering bij
bespreking in tweede termijn zei mi-
nister Toxopeus dat de Nederlandse re-
gering geen termijn wil aangeven voor
he 4 verlenen van zelfbeschikking, zoals
de heer de Kad4 dat zou wensen. De
minis*er gaf een verduidelijking van'
zijn woorden ten aanzien van de Nieuw
Guinea Raad. Het is de bedoeling da'

in de Kamer zeer spoedig voorstellen
to4 instelling zullen worden oedaan.

De minister had ui 4 krantenversla-,
gen opgemerkt da* de bedoetïng van
zijn woorden over di4 onderwerp ver-
keerd waren begrepen. Hij had blijk-
baar ö(e indruk gewekt dat insMlin.
van een Nieuw Guinea Raad in di 4 zit-
tingjaar van de Kamer zou gebeuren
doch dit had de minister niet bedoeld

Ten aanzien van de reis van de "Ka-
rel Doorman" zei de minister dat dil
oorlogsschip naar Nieuw Guinea gaaf
zoals het schip b.v. ook bezoeken breng'
aan de Wes4. He 4 is niet de bedoeling
dat de "Karel Doorman" deel gaat uft-
maken van de verdediging van Nieuw
Guinea.

Staatssecretaris 1 >t verklaarde in eer
lang betoog bij de besprekingen in eer-
ste termijn, dat hij het beter vond na
oen jarenlang stilzwijgen over Neder-
lands Nieuw Guinea te trachten een.
dialoog mogelijk te maken tussen de
Kamer en de regering en dat hij daar-
voor zoveel mogelijk gegevens heeft
verstrekt. In antwoord op de vragen
betreffende de eensuur-kwestie zei mr
Bot dat de regering volidoende gege-
vens aanwezig achtte voor een ontslag
zonder het predicaat eervol aan mr.
Van Beek, maar evenzeer voldoende ge-
gevens oni niet over te gaan tot een
strafvervolging.

De staatssecretaris zei over de zen-
dingskweekschool dat men er zich vooi
moet hoeden op de stoel van de Gour-
verneur te gaan zitten. Hij verwachtte
over dit onderwerp veel overleg tussen
het gouvernement, zending en missie.

Fidel Castre op de wip

De Cubaanse ambassadeur bij het
bureau van de Ver. Na4ies in Geneve
heef 4 ontslag genomen, omdat hij he4
nie4 eens was me 4 he 4 regiem van Fidel
Cas4ro. Op een persconferentie zei hij
dat Fidel Cas4ro zijn land regelreclhjt
in de armen van de Sovje4-Unie drijf 4
Hij vertelde overigens da 4 Cas4ro spoe-
dig door een revolutie zal worden weg-
gevaagd.

Dr. Hastings wenst
afscheiding

De leider van de Afrikaanse Natio-
nale Congres in Nyassaland. dr. Has-
tings Banda, heef 4 voor de Britse tele-
visie aangedrongen voor spoedige on-
afhankelijkheid van eijn land.

Hij wenste afscheiding van Noord-

en Zuid Rhodesia, waarmee Nyassaland
in de federatie is verbonden. Dr. Ban-
da deelde mee dat jn junj jn Londen
een conferentie zal worden gehouden
over de toekomst van zijn land. Hij
gaf geen antwoord op de vraag wat
hij zal doen als hij op die conferentiegeen onafhankelijkheid kon bereiken.
Dr. Banda liet zjch gunstig uit over de
Britse minis4er van Koloniën MacLeod
met wie hij sinds zijn vrijlating vorige
week enkele malen had gesproken.
Hij was zeer gebe4en op de premier
van de federatie van de twee Rhode-
sia's en Nyassaland, sir Roy Welensky
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Ghana vergeldt Franse
atoomppoeven

De regering van Ghana heeft alle
banken in het land verboden, gielden
over te maken naar landen die tot het
gebied van de Franse franc behoren
Alleen de minister van Financien kan
van dit verbod ontheffing verlenen.
De Ghanese regering neem 4 deze maat-
regel in verband met de Franse kern-
proeven in deSahara. Na de eerste
proef van februari werden in Ghana
alle tegoeden van Franse burgers en
maatschappijen geblokkeerd.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE
Door papier gebriek zijn wij he-
laas genoodzaakt vandaag nie' me4
het zaterdags doch met he* dagelijk-
se formaat ui* te komen.



Afrikaanse politieke
verenigingen verboden

.De Zuidafrikaanse regering heeft op
grond van een nieuwe wet het Afrikaan
se Nationale Congres en het Pan-Afri-
ka*ns«e- Congres tot verboden organsa-
ties verklaard. De wet is eerder deze
week door het parlement goedgekeurd.
Gouverneur generaal Swart heeft de
proclamatie die deze beweging tot 6
april van het volgend jaar verbiedt
gistermorgen ondertekend.

In heel Zuid-Afrika zet de politie haai
acties voort.
In Johannesburg, Kaapstad en Durban
werden arrestaties verricht onder de
Bantoes, maar ook onder de blanken en
Indische bevolkingsgroepen.
Gisteren werden nog 1500 inwoners van
de Bantoe-wijk bij Kaapstad onder-
vraagd, die op een 160-tal na weer vrij
werden gelaten.

Zuidafrikaanse kopstukken van han-
del en industrie zullen premier Ver
woerd voorstellen doen die tot doe]
hebben de huidige moeilijkheden over
de persoonsbewijzen van de Ban4oes
uit de weg te ruimen.
De premier is bereid deze suggesties t/e
bestuderen. De zakenlieden zouden vol-
gens sommige berichten de persoonsbe-
wijzen vervangen willen zien door ider
titeitskaarten, zoals ook de blanken het
ben.

Sovjet-Unie stelt een
Eur handelsmafkt voor
De Sovjet-Unie heeft voorgesteld ir

de nabije toekoms4 een conferentie te
houden van de minis4ers van Handel
van alle Europese landen.
Di 4 voorstel is vervat in een memoran-
dum aan de economische commissie vooi
Europa van de Ver. Naties. Rusland
vraagt de commissie deze suggestie op
haar bijeenkomst van 20 april te bestu-
deren. De conferentie "zou volgens dil
voorstel maatregelen moeten overweger
om van Europa één handelsmarkt te
maken.

De Sovjet-Unie vraag 4 de commissie
ook een onderzoek in 4e stellen naar de
mogelijkheden van samenwerking op
he 4 gebied van indus4riële projecten er
ui4wisseling van wetenschappelijke
kennis.

Franse boeren
betogen

Honderdduizend Franse boeren
hebben gisteren in achttien steden gede-
monstreerd tegen het landbouwbeleid
van de regering in Parijs. In enkele
plaatsen kwam het tot een handgemeen
tussen demonstranten en de poli4ie.
Me4 4raangas en gummiknuppels moes-
ten de gendarmes zich verdedigen.
Om de ontevreden boerenorganisaties de
wind ui 4 de zeilen te nemen had de re-
gering juis4 de dag 4evoren een aan4al
wetsontwerpen bij dè na4ionale verga-
dering ingediend.
Dfeze waren bedoeld als een algemeer
agrarisch hervormingsplan.
De boeren willen ech4er verbe4ering op
kor4e krmijn en geen plan, dat eers4 na
jaren effec4 gaat sorteren.
Ook in I4alië is het afgelopen dagen op
verscheidene plaatsen 404 betogingen
van boeren ksgen de landbouwpoli4iek
van de regering in Rome gekomen.

Maatregelen in
schroothandel

De Nederlandse schroothandelaar Louis
Worms, heeft de hoge autori4ei4_ van de
Europese Gemeenschap voor Kolen er
Staal een reorganisatieplan toegezonden
om verdere fraudes bij de schroo4han-
del te voorkomen. De heer Worms wis*
indertijd een aantal fraudes bij de
handel in schroot jn de gemeenschap
aan het licht te brengen. Hij stelt nu
onder meer voor de schrootprijs in de
zes landen van de gemeenschap te hal-
veren en ongeveer gelijk te maken aan
het Engelse peil.

Verder somt hij een aantal maatre-
gelen op die volgens hem een eind zul-
len maken aan alle misstanden bij de
schroothandel in de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal.

KLM toestellen aan de
grond

Omdat donderdagavond een anoniem
telefoontje is binnengekomen bij het
KLM-kan4oor in New Vork zijn twee
passagiersvliegtuigen die naar Amster-
dam zouden vertrekken lange 4ijd in
hun hangars gebleven. Het telefoontje
zei namelijk da 4 er een bom' zou liggen
in een van de twee machines. Hoewel
de KLM weet dat dergelijke alarmbe-
richten de laatste tijd nie4 zelc^aamj
zijn, achtte zij het toch maar raadzamer
de beide toestellen grondig te laten on-
derzoeken.

Er was twee uur oponthoud

De Prins op inspectie

Prins Bernhard heef 4 donderdag in
zijn functie van inspec4eur-generaal var
de Kon. Luchtmacht enkele onderdelen
bezocht in het Westen van he 4 land.'
In de ochtend bezocht Z.K.H, het 334
Squadron van sportvliegtuigen, de
groep lichte vliegtuigen van de 4ech-
nische diens4 en het naviga4ies4a4ion
van de Kon. Luchtmach4. La4er op de
dag inspek4eerde de Prins de zogenaam
de plo4-kamer die in oorlogstijd de cenl--4ralepos4 is die de posiUe van vijande-
lijk© vliegtuigen binnenkrijg 4 en door-
geeft aan de gevech4sleiding.

Gouverneur aanvaardt
beschermheerschap
Padvindersbeweging

Ned. N. Guinea
Een delega4ie van de Padvindersbe-

weging in Nederlands Nieuw-Guinea
bestaande ui 4 de heren Paulus (voor de
neutrale padvinders groep), Tarenskeen
(Kath. padv.) en de dames Jacobs (neu-
trale padvinds4ers) en Erns4 (Ka 4h, pad.'
heef 4 op 6 april j.l. aan Z.E. de Gouver-
neur namens de Nederlandse Padvin-
dersbond he 4 beschermheerschap der be-
weging aangeboden,

De Gouverneur merkte op da 4 hem op
zijn 4ournees was opgevallen da4 de pad
vinders al4ijd aanwezig waren bij de
on4vangst op plaa4sen waar hij arriveer
de, 4erwijl de 4roep altijd een keurig
verzorgde indruk maakte.

De Gouverneur heeft het bescherm-
heerschap aanvaard.

Expeditie naar
Carstensz gebergte

Ongeveer half april van dit jaar zal
een expeditie naar het Carstensz geberg
te trekken me' het doel om vast te stel-
len of het kopererts in dit gebied ex-
ploitabel is.

Deze expeditie, die vier maanden zal
duiren, word* georganiseerd door de
Oost Borneo Maatschappij in samen-
werking mcl de Amerikaanse Freepor4
Sulpher Cy. Men hoopt m deze s 4reiey<
ook goud 4e vinden in exploitabele hoe
veelheden; dit deel van het onderzoek
blijft echter bijzaak.

Het exploiteren van het kopeijer 4s
zal afhangen van de omvang van de
hoeveelheid te vinden erts en van he 4
gehal4e hiervan. De expedi4ie zal haar
toch 4 beginnen 4en Oos4en van Kokonau
en zal vervolgens de Cartensz 4oppen
aan de zuidelijke kan 4 benaderen. De
bevoorrading zal gebeuren door middel
van droppings. Door middel van luch4-
verkenningen is geconstateerd da. He
terrein zeer ruw is en de aanwezige
rivieren moeilijk bevaarbaar zijn dooi
de vele modderbanken.

De afstand van de vindplaatsen naar
de kust bedraagt ongeveer 100 kilome-
ter. De exploitatie van het koperer4s
zal dan ook voor een deel afhangen van
het oplossen van de"te verwachten trans
port-problemen.

In totaal zullen aan de expedi4ie deel
nemen drie Amerikaanse en twee Ne-
derlandse geologen en 19 plaatselijk^
dragers.

BLIKJE: ”Wat k ijk jij glazig.”
GLAS: "Hé zeg, geen onbeschaam
de blikken!"



Australische visie op ontwikkelingvan Australisch
Nieuw Guinea

In de wetgevende vergadering van
Por 4 Moresby antwoordde de Assi»*e_t
Administrator van het Teritory of Pa^
pua en New Guinea op een verklaring
van een lid waarin deze uiting gaf aan
wat hij noemde een bestaand gevoel'
van onveiligheid in het Territorium.

He 4 lid, mr. Fairfax-Ross had gezegd
da 4 de minister voor he 4 Terri4oriurn
tijdens zijn recente bezoek aan he 4 ge-
bied er zich over had ui4gela4en da*
naar hij had gehoord zich in Papua en
New Guinea over he 4 geheel een gevoel
van onveiligheid had gelegd.

Het Was volgens de heer Fairfax-Ross
een feit dat er een dergelijk gevoel be-
stond, waaraan misschien iets zou kun-
nen worden veranderd. Volgens de spre
ker was een gevoel van onzekerheid
schadelijk voor de ontwikkeling van
het gebied en indien mogelijk zou een
dergelijk gevoel moe4en worden wegge-
nomen.
E.e.a. kon in een vraag worden samen-
gevat. Deze vraag was: Wat zou er gel-
beuren met de vele Europeanen wan-
neer! he4 Territorium zelfbestuur zou
krijgen? Vele van de Europeanen wier
toekomst verbonden is met de toekom» 4
van het gebied wilden een antwoord
op die vraag en het antwoord dat zij
hierop wilden hebben was nietJ mindei
dat een officiële verklaring van een
politiek binnen het Koninkrijk die zou
worden gevolgd waardoor hun veilig-
heid zou worden gegarandeerd.

"Zou he 4 niet eerlijk en juis4 zijnj"
aldus de spreker, "om 4egen de autbdhi-
tonen te zeggen: Wanneer U in st. af
bent om he 4 Bes4uur over te nemen
zijn wij gehouden U zelfbestuur te ge-
ven, hetgeen wij zullen doen.

Voor de verdediging van Uw land
zijn er duizenden van onze doden in
Uw velden begraven; tengevolge van
ons werk in dit land zijn er honderden
van onze mensen oud geworden in Uw
diens 4; generaties van Australiërs heb-
ben miljoenen ponden aan de openleg-
ging van Uw land bijgedragen en heb-
ben van waardeloze jungle duizenden
hectaren vruchtbaar land gemaakt daJ

in productie is gebracht.
HET IJ» HIEROM DAT EEN CONDI-
TIE VOOR UW ZELFBESTUUR ZAL
ZIJN DAT ONZE LANDSLIEDEN HIER
ZULLEN MOGEN BLTJVIEN OP DEi-

.ELFE^E VOORWAARDEN EN MET
DEZELFDE RECHTEN OP DE GROND
DIE ZIJ NU BEZITTEN.

Fa.i'rfax-Ross zei da* Australië mil-
joenen ponden in het land had gebracht
en er nog miljoenen in zou brengen
en vroee of het om het gevoel van on-
veiligheid onder de Eurooeanen weg
te nemen niet eerliik was om iets van
de goodwill die Australië hiermede ver
diend had, te offeren aan een eerlijke
uiteenzetting aan Me* autochtone deel
van het territorium.

"Laa4 de minister he 4 zeggen, laat
hem spreken me 4 de volle instemming
en steun van he 4 Australische Gouver-
nement, laat ha' 4 onderwezen worden
op de scholen in dit land en laa4 hfë4
bekend zijn bij de inheemse bevolking
dat zelfbestuur de voorwaarde inhoud4

van een handhaving van alle particv
liêre belangen der reeds gevestigde nie'
autochtonen.

In zijn antwoordt op deze verklaring
cci dr. Gunther, de assistent Admini-
trateur:
Welzeker is hetgeen de heer Fairfax-
Ross over een regeringsverklaring
vraagt irreëel.

He 4 zijn de s4uwing van de bes4uurst-
krach4 en van de nie4 autochtonen die
de snelheid bepalen van de evofuMe
van dit volk en wanneer de 4ijd voor
de beslissing voor zelfbestuur bij he4
volk komt, dan eerst is het de tijd da4
we weten over welke zaken we kunner
onderhandelen.

Waar wij voor moeten werken - er
hard voor moeten wertópn - is om de
mensen te brengen to4 dat punt waarop
zij tot ons zullen zeggen: Wil zijn dank
baar voor wat TJ voor ons hebt gedaan
dankbaar voor de last van de finan-
4iele offers die he* Australische volk
voor ons hfcef4 gebracht; dankbaar voor
de leiding in de ontwikkeling van ons
land aan ons gegeven; en wij zijn Innig
dank verschuldigd aan hen van Uw',vooi
vaderen die hun leven hebben gegevfeir
om een vijand van on_ land te verdrij-
ven. Onze dank is zo groot dat wij Uw
recht erkennen om tussen ons te blij-
ven als deelgenoten wanneer wij onze
toekomst bepalen en wij erkennen ze-
ker Uw rechten om Uw bezittingen %
houden."

Hierop voortgaande zei dr. Gunithpr
Het volk zal dit niet tot ons zeggen

wanneer tussen nu en het tijds4ip van
de beslissing wij, de mensen - de par-
ticulier en het Bestuur - trachten de
-evoluerende veranderingen te dwars-
bomen of uit zijn richting te brengen

Wij steken de kop in het zand wjan-
neer we denken dat We de condi .es
kunnen dicteren wanneer de1 dag vooi
de beslissing daar is. De beslissing! die
dan genomen wordt zal onverbiddelijk
bepaald worden door de gebeurtenisser
in het verleden.

Ik vraag de heer Fairfax Ross en an-
deren die he 4 me 4 hem eens zijn ,om 4e
kijken naar enig land waar de vorm
van te voren werd gegeven en te zien
of die voorwaarden die impopulair wa-
ren bij het volk, acceptabel waren vooi
de oprijzende nationalistische leiders-
groep.

Waar dit een vastbesloten groep is
is slechts bloed tUssen beide gekomen
in het gestelde ultimatum en de uit-
eindelijke aanvaarding van de gesnelde
condities.

De huidige tragische ontwikkeling ir
Afrika en hetgeen gebeurd is in Zuid
Oost Azië zijn sterke herinneringen aar
het feit dat het aan ons is om 4e maker
da4 men ons wil laten blijven. Wij heb-
ben na4ionale bewegingen gezien om de
Britten te 'aten blijven en di 4 kan ook
voor ons zijn weggelegd. Maar ik ber
er zeker van da 4 bedreigingen en be-
drog door mooie beloften in de tij'fl
4ussen nu en he4 moment waaro. be-
slist zal worden he 4 poli4ieke vuur bij
de mensen zal aanwakkeren.

Waar bestaa4 deze zogenaamde "on-
veiligheid" ui 4? Wanneer is di 4 begon
nen? Wie is he 4 begonnen?

Ts ergens in di 4 territorium een situ-
atie die veranderd is sedert zegge 4ien
jaar. teen dit woord "onveiligheid" nie'
werd gehoord? Is er ergens een natrto-

nalis4ische par*ij opges4aan om de po-
si4ie van de nie4 autochkinen te belagen
Is er reeds een roep van de "Merdeka"
gehoord?
Word 4 er in di4 territorium onder el
klaar gesproken van uitbui4ing? .

Ik durf 4e zeggen da 4 er van het te-
gendeel blijk 4. Er is een groeiende vooi
ui4gang op elk gebied, en het pa4roor
van die vooruitgang moet beslis4 een
goed bindmiddel zijn voor de goede
be4rekkingen. Er is grote vooruitgang
in het lokale bcs'uur in de landbouw
gebieden waar de mensen zich verdrin-
gen voor regeringssteun en er is geer
politieke pariij die de taak van he* ,op-
ze44en van deze lokale raden bemoei-
lijk 4.

He 4 Veteranen Plan is zeker een vooi
beeld van het vertrouwen dat Austra-
lië in de toekomst van dit land heef 4
en men heeft slech's rond te kijken in
Sangara of Warangoi om het vertrou-
wen van de veteranen te zien die vech-
ten met de waardeloze jungle waarover
de heer Fairfax-Ross het heeft 0m dui-
zenden hectaren grond in productie te
brengen. Zij zijn het begrip van ons
vertrouwen in de toekomst.

Een andere duidelijkie vooruitgang
die goodwill breng 4 is he 4 in pacht ge-
ven van landbouw gebieden in au4och4c
ne exploitatie, zij aan zij met Euro-
pese ontwikkeling. Hier is het ware be-
gin van de samenwerking van mannen
aan een gezamenlijk doel, niet aif
meester en knecht, maar als gelijken
in de taak van he 4 overwinnen van de
jungle: de Papoea zal hierbij leren
van de Europeaan en dankbaar hiervooi
zijn. Zij zulten elkanders resultaten
bewonderen en wederkerig - misschien
onbewust - zullen zij elkanders bezit
beschermen.

Een zeer gezonde s4art naar de ver-
wezenlijking van he4 doel dat hun wor-
tels krach4ie znllen zijn is de aanname
van de Plan4ers Associa4ie van Papoea
leden, een s4ap in de goede richting
van de Highland Farmers & Se44tlers
Associa4ion.

Me 4 deze voorui4gang, waarom zou-
den er gedachten van onveiligheid kun-
nen groeien? Laa4 ons di 4 in ogen-
schouw nemen: werd di 4 woord nie4
bedach4 toen de inkomstenbelas4inf
werd overwogen Zeker werd di 4 woord
gebruik 4 en nogmaals gebruikt tetda.
men er in begon te geloven. Ik heb
geen verlangen deze co4roverse te+
nieuw leven te brengen maar ik verlang
innig di 4 woord - onveiligheid - buiter
gebruik te zien eeraken omdat ik denk
da 4 de ware feiten zijn da 4 er geen
enkele reden is voor enig gevoel van
onveiligheid. Ik 4wljfel er nie4 aan da'
he 4 voortgeze44e gebruik van dit woord
ook werkelijk onveiligheid 404 leven za"
brengen.

Nièttegensteande de heer Fairfax-
Ross pessimisme geloof ik da 4 er eer
ses4adige s4room ran kat>t4aal in di 4
land is. Zij die het woord onveiligheid
gebruiken brengen hiermede uiteindet-
lijk schade toe aan de toekomst. Men
hoeft slechts naar de dagelijkse gebeur-
tenissen te luisteren om 4e weten da4
rtegene die hier kanitaal investeren ver-
trouwen in d<j toekomst hebben.

Ik geloof da 4 de voortgaande uitda-



ging aan de minister niets anders dan
schade kan doen. Ik kan niet zien hoe
een verklaring van de minister meer
dan een of tWee generaties de politieke
situatie zal kunnen beinvloeden.

Eerlijk gezegd; wat wy nodig hebben
is minder praten en meer teewijdinj
aan de taak om dit territorium tot ont-
wikkeling te brengen voor de bewoners

niet alleen voor hen van vandaag, maai
in het bijzonder voor hen die hier in
de teekomst zullen zijn.

Ik herhaal: het is hetgeen wij doen
individueel, als werkers en als Bestuur
dat wij onze toekomst zullen maker
of breken. Het zullen daden en geen
woorden zijn die de toekomst veilig
zullen stellen. Als de tijd komt dat de

mensen zullen kiezen, zullen zij vast-
stellen wat zij begeren.

Hel is duidelijk als het verschil tus-
sen de nacht en de dag dat de wil van
het volk zal prevaleren. Onze toekoms
is DAN in hun handen - zij ligt NU ir
onze handen om dat een veilige tee-
komst te maken.

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
ONS VERVOLGVERHAAL
GEVAARLIJK SPEL.
Korte' inhoud:

De familie Veribrug, met Peter, Torn
en Spriet gaan emigreren naar Nieuw-
Zeeland. Ze ontdekken, dat hun oom Ka
rel in Nieuw-Zeeland is overleden.
Hij was van plan zijn daar verdiende
kapitaal mee te geven aan een vjriend
de manke Rooie, die het naar zijn ou-
ders zou breng. n.
In Christchurch maken de kinderen Ver
burg kennis me' Erik, een jongen ui
Wellington.

Eric luisterde gespannen tee. Dit wac

ook en kolfje naar zijn hand, maar in
welk wespennest zouden ze zich steken?
Intussen hoorde hij Torn zeggen: "Wal
moeten we nu eigenlijk gaan doen
Waar moeten we mee beginnen?
"Natuurlijk eerst de echte naam var
Manke Rooie zien te vinden, we weten
reu alleen dat hij John heet ene . . we
moeten dan zien uit te vissen waar hij
woont en waar dat geid gebleven is, "ra
telde Spriet achter elkaar door. "Ach
meid, doe niet z0 bijdehand" merkte
Peter op, die een beetje boos was om-
dat hij nog niets had kunnen zeggen.
Opeens schoot hem iets te binnen.
"Misschien is die Manke Rooie wel a'zn haren kwijt geraakt en heef 4 hij nu
een hoofd zo kaal als een biljartbal!"
Nauwelijks had hij dit gezegd of een
heer passeerde hen rakelings met eer
hoofd. . . nu werkelijk. . zo kaal ah
een biljartball Hij keek daarbij Peter
vernietigend aan, aarzelde even of hi;'
eraan dacht te stoppen, liep teen echter
met nijdige stappen weer verder . . .
Peter keek beteuterd. De jongens lach-
ten en Spriet iag helemaal dubbel, daar
is het dan ook een meisje voor . . "die
man dacht natuurlijk . . " zei ze hik-
kend, maar verder kwam ze niet, proes'
te het weer uit . . " in elk geval is he
toch iets waar we rekening mee moe-
ten houden, "kwam de rustige stem var
Eric." Frietje, (zo werd ze eigenlijk al-
len door haar ouders genoemd) kom je
het is de hoogste tijd!"
Toen Spriet we g was kwam Torn nog or
het idee. Om navraag te gaan doen in
het ziekenhuis waar hun oom gestorvei
was. Dat konden ze per brief doen.
Maar Eric lachte hem uit. .. je wee'
niet eens waar je oom gestorven is, dar
kun je alle ziekenhuizen aanschrijven.
Ze zien je aankomen. Nee, we moeten
er nog eerst goed over nadenken.
Het geheel is wel spannend, maar ook
erg moeilijk en misschien zelfs gevaar-
lijk ! !

(Wordt Vervolgd)

DIT IS VAN MIJ

Er was deze keer, evenals de vorige
keer trouwens, geen enkele inzendmc

voor de rubriek "Di 4 is van mij". We
vonden he4 erg jammer.

Inspireert dit plaa4je van 4wee pra-
4ende vrouw4jes jullie misschien to4 eer
gedichtje of verhaal4je?
Zend het dan aan "Di 4 is van mij"
Nieuw-Guinea Koerier Oranjelaan.

KNUTSELWERKJE VOOR PASEN.
Daar kan je iemand mee verrassen!

Trek op stevig karton een vertikale lijr
van tien cm. en door het midden daar-
van een horizontale lijn van zes cm. Nt
kun je door de uiterste punten te ver-
binden makkelijk een ei 4ekenen. Be-
plak he4 ei dan me 4mooi gekleurd pa-
pier of verf. Er achter plak je dan me4
de groo4ste kant te gen he 4 ei een pas-
send doosje of een close4rrol, die je var
onderen dieh4plak4. (desnoods maak je
het zelf.)
Da 4 vul je me 4 heerlijke paaseitjes.
Je kun 4 het ei nog op alle mogelijke
manieren versieren; bijvoorbeeld me
een raampje, waar een kuiken4je ui'
kijkt: een mooi lin4 er om enz. enz.

Trek 8 lijnen vertikaal naas4 elkaji

en 8 lijnen horizontaal daar doorheen.
Je krijg 4 nu 7X7 hokjes. De Horizon4ale
nummer je van a 4/m g. De vertikale
1 t/m 7. Maak nu de volgende hokje?
zwart a2; c4; c6; dl; d3; f3; f5; f7.
In al .teken je de paashaas, die naar g7
een ei moet brengen. Als hij springt

moe 4 hij al4ijd over één hokje heen
springen allen horizontaal of vertikaal
In of over de zware hokjes mag hij
nie4 springen. De vluggertjes kunner
het in 12, maar . . . he 4kan ook in 14
sprongen.
DRIE KIPPENRAADSELS.
1) Waarom is een zwarte kip knappei
dan een wi44e?
2) In welke maand e4en de kippen he
minst?
3) Waarom staat er een haan op de to-
ren en geen kip?

lenerdanaf.
3. Omda4eenkipeierenleg4endieval-

«naand.
2. in februari,wan4da4isdekorts4e

zwarte.
eierenleggen,maareenwi4tegeer

An .v.1.Eenzwartekipkanwelwi4ie

ONS VERVOLGVERHAAL
VOOR DE KLEINTJES

HET ARABIERTJE
Aleppo klapte in zijn handen var

vreugde, maar daar schrokken de ka-
melen van en de aapjes vlogen krijg-
send weg. Eén van de aapjes gooide ui'
nijdigheid een dadel naar de jongen toe
maar dat vond hij heerlijk en hij a
hem gauw op.
Nu plukte de moeder een hele tros vooi
hem af en de vader een kokosnoot, d .
hij met z ij n zware hoef vertrapte. "
Vlees was zoet en het smaakte naai
noot en nog nooit had Aleppo zo ge-
gesmuld.
Om zijn enkel deed hij een verband ma'
water en na een paar dagen was de
enkel geslonken en kon hij er voor-
zichtig op staan.
Nu volgde een heerlijke tijd, waarir
Aleppo en Simra dikke vrienden wer-
den. Simra wendde eraan, da 4 Ate^pe
op hem reed en 't kleine aanje uit (.-f
bomen, dat hem een dadel had toege-
gooid was ook van de partij.
Aleppo noemde hem Doka. Eerst vond
Doka he 4 griezelig om te rijden, maar a'
gauw .reed hij parman4i_ mee on dr
bul 4 van de k-meel geze4en en .non'
hij van de wilde ri4 door he4 mulle
zand.

(Wordt Vervol

Tegen inlevering van 75 wikh"h

IFaam snoeprollen bij de N.V.Pacifu
Import Mij één "Volkeren A'las'
cadeau



Filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 9/4 en morgen 10/4
"COMANCHE"

in Cinemascope en Technicolor
met Dana Andrews, Linda Cristel er
Ken 4 Smith.

Zij doodden meer blanken dan enige
andere Indianens4am in de geschiede-
nis. Een zeer s4erke film, vol ac4ie.
Holl. Binnen heden 9/4: "INDISCREET"
met Ingrid Bergmann en Cary Gran4.
Sen4ani heden 9/4: Brigi44e Bardo4 in:

"FUTURES VEDETTES"
MATINEE: Haven morgen 10/4, aan-
vang 10.15 uur.

"THE SCARLET SPEAR"
met Martha Hyer.
Maandag Haven: 11/4

"TALL MAN RIDING"
me 4 Randolph Sco44 en Doro 4hy Malon<
in WarnerColor. Hevige strijd om "Li44-
le River", ac 4ie en nogmaals ac4ie.

(Advertentie.)
CHANEL OP BOEKENBAL.

Vergissing goed afgelopen.
Nerveus stonden de offials me' de gro-
te literatuurprijs in hun handen.
Waar bleef de gevierde schrijfster?
Alles was al zo zorgvuldig getimed . . .
iedereen was al aanwezig in het feeste-
lijk versierde Amsterdamse Concertge-
bouw, waar na de plechtige overhandi-
ging van de prijs, het boekenbal zou be-
ginnen.
Eindelijk klonk er geroezemoes aan he 4
einde van de pontificale gang.
De verslagevers schoten naar voren . .
een statig naderbij schrijdende vrouw
omgeven door een elegant gezelschap
trad hun tegemoet.
Wie schetst hun verbazing als het de ver

REK vertoon 4 in Hollandia-Binnen
op 10/4 Zondag "LEIS MISERABLES"
11/4 maandag en dinsdag 12/4

"DE TIEN GEBODEN"
1 voorstelling per avond
aanvang 20.00 uur.
13/4 "THE IRON MISTRESS."

ATENTIE! ATENTIE!
Zondag verkrijgbaar bij he 4

"INDISCH RESTAURANT"
Soto ajam, sa4é ajam, goeie kambing
sal* kambing, sa4é babie, ook Cinees
eten kan worden besteld.
Wij openen s'morgens 7.00 4/m. 14.30 uur

s'avonds 17.00 t/m. 22.00 uur
(Imbie terrein (ex teko Imbie) 1266

Petroleum Huis aan huis
I.v.m. goede Vrijdag en Stille Zaterdag
heeft de distributie van petroleum te
dok 8 en 9 plaatst op maandag 11 april.

TE KOOP ■ MANOKWARI.
A. in Winkelbuurt, Fanindiweg, modern winkelpand groot 8 x 15 m, 2 ingangen,

Tegelvloer moderne verlichting, ruime etalage, ook geschikt voor Show - room,
met magazijn groot 8 x 10 m, recht van opstal 75 j.
Tegen elk aannemelijk bod. Direct te betrekken.

B. Stenen Woonhuis, 3 vertrekken met bijgeb met aangrenzende reparatie werk-
plaats aan de Industrieweg, goed geoutilleerd o.a. 3 draaibanken, fraisbank,
kolom en taielboormachines duco - autogeen en elecir- lasinrichting, accu-
laadinrichting auto - hout - en koeltechn. gereedschappen werkbank met
bankschroeven, Smidse alles in goede staat, grond 1000 m2recht van opstal 75 j.
Direct te betrekken.
Te bevagen Hr. v. Hien Fanindiweg. Manokwari.

dienstelijke schrijfster helemaal nie'
blijkt te zijn?
De gracieuse onbekende keek al even
verrast en geschrokken .. . Een van
de reporters verbrak ten slotte het pijn-
lijke stilzwijgen door pardoes 4e vra-
gen: Mevrouw kun4 U de naam noemen
van he 4 bijzonder verrukkelijke parfum
da4 U omsluimert?
Opgeluch4 glimlachte zij:
"He 4 is CHANEL, het is net u jt Parijs
en hier voor maar dertien gulden ver-
krijgbaar in beeldige flaconnetjes.
Chanel parfum in Hollandia verkrijg-
baar:
No. 5 (ad. 13 gulden in kleine flacons)
Bois des Hes
Cuir de Russie ad 23 gulden
No 22. Gardenia grote flacons.

TE KOOP: Bella Zündapp scooter 20C
cc. Bouwjaar 1957' 19000 km geregen.
Vraagprijs f. 900,— fiets f. 125,— AEG
centrifuge, Rippen piano, Kleyn Kloof-
kamp laatste huis rechts of (alleen
s'morgens) telefoon 40 toestel 21. 1267

BEKENDMAKING
He 4 H.P.B, van Hollandia maak 4 bekent'
dat m.i.v. heden de commies I Panf
Goei Kan of bij diens afwezigheid de
klerk I J. Stuurman gemachtigd zijn om
op ui4betalingsdagen de Attestatie, de
Vita te tekenen.
Deze regeling geldt uitsluitend voor ge-
pensioneerden wier pensioen door de
Kashouder van 's Landskas Hollandia
word 4 uitbetaald.
Voorgaande regelingen komen hierme-
de te vervallen.

Aan houders zwemkaarten Kloofkamp
—wordt bekendgemaakt dat c'je oude kaar

ten te 4 13 april a.s. dagelijks kunnen
worden ingewisseld 4egen nieuwe bij de
wacht van de Afdeling Mariniers
Hollandia.

13e VERANTWOORDING
"SPIJTOPTANTEN"

Vorige Saldo f. 14851,45
K.N. Loen (A.P.O) f. 50,—
2e opvoering "Paria v. Glodok"

f. 50 —Kan4oor D.G.Z. f. 148—
Kanteor K.A.P.Z. f. 55,—

f. 15154,45
LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE

KOMENDE WEEK
Maandag: Merauke — Tanahmerah —Biak (extra 06.30u.)
Woensdag: Wamena — Lae — .Sydney
Donderdag: Biak — Manokwari — So-
rong — Amsterdam — Djakarta
Zaterdag: Biak — Manokwari — Sorong— Fakfak — Amsterdam.
Voor nadere inlichtingen tfn. Hla 114.
Op Vrijdag 15 april (Goede Vijdag) zul-
len de postkantoren H'dia, H'dia Noord-
wijk en Holladia Binnen gesloten zijn.

en charmant — \. /

êjnk zij de \ yr
voortreffelijke \ '

TOSCA
EAU DE COLOGNE
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Op Maandag 11 april a. s. vindt de opening plaatst van onze

NIEUWE BRANCHE,
Een modern geoutilleerde

SCHOENENZAAK
Ruim assortiment

Heren=en Kinderschoenen
In afwachting van de ontvangst der voorjaars-zomer modellen 1960
Voorlopig slechts een kleine sortering damesschoenen.

KOMT en overtuigt U van onze

CONCURRERENDE PRIJZEN

_>IHl^]_]& „
I' ■.- ".:._____-__J^_f_~__-_____=__i__-_-_^__-^

Me 4 dankbaarheid geven wij kennis var
de geboorte van

CARLA ALBERTINE
T. v. Weelie
D.A.E.M. van Weelie-van Waveren
Hollandia, 8 april 1960. 1263
Alle vrienden en kennissen een goed
verblijf toegewenst.
Fam. Groen.
a.b. Connie n0.1133

WEEKEINDDIENST 9—lo april
Haven Dr. A. de Grave tel. 345
Binnen Dr. A. Meyer tel 43.
WEEKDIENST 11—15 april
Haven Dr. R. Kummer tel 465

ZIGO Hedenavond 20.00 uur
"MELATI VAN AGAM"

Entree f. 2,50 1268

TE KOOP: Frigidaire 120 1., BK keu-
kenuiizet (terracotta) compl. 12 delie
glas—eet—ontbij4—4heeservies, maho-
niehouten schrijfbureau, kinderbed
compl., steande stalen leeslamp. tel
Hla 367. 1244
ZIGO: Dinsdag 12 april kinderfilmvoor
stelling. Aanvang 18.30 uur. Vrij entree
op vertoon cöntribu4iekaart van april
1960 ___.
A.s. Zondag competitie

ZIGO — HERCULES
Berg en Dal 16.30 uui
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IDE SPAARKAS UW SPAARKAÜS

De Nederlandse SpaarHas HU. Amsterdam
Hoofdagentschap voor Nieuw Guinea :
meuw Guinea import en EXport mij, (NiGimiü) ri.v.

Gevestigd te:

HOLLANDIA
SORONG
MERAUKE
BIAK
MANOKWARI
SEROEI en
FAX - FAXI
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